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Redare audio
• Format compresie: PCM, MP3, WMA
• Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă 

de redare, Toate melodiile, Același artist, Același 
gen

• Mod Streaming pentru hard disk: Redare în regim 
de streaming Wi-Fi la 5 staţii, "Camera mea, 
muzica mea", "Muzica mă urmează", "Transmisii 
muzicale"

• Acceptă etichete ID3

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire line-out
• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• Alimentare: 220 V 50 Hz

Comoditate
• Iluminare din spate

• Culoare iluminare din spate: Alb
• Eco Power Standby: 1 W
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă
• Indicator putere semnal

Accesorii
• Baterii: 1 x baterie de ceas pe bază de litiu
• Telecomandă: tip card

Dimensiuni
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 285 mm L x 110 mm Î x 

280 mm A
• Greutate bax: 0,9 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 45 mm L x 145 mm Î 

x 172 mm A
• Greutate set: 0,8 kg
•

Staţie muzicală wireless cu streaming wireless
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